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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

حیـث  ،�قترح قراءة أكثر من �اب؛ حتى یتسـنى لنـا خـتم الكتـاب قبـل نها�ـة السـنة الدراسـیةهذا 
ة ثًال قـراءمـإن المتبقي من الكتاب أر�عة عشر �اً�ا، والمتبقي من الفصل ثمانیة أسابیع، فلو تم 

ثالثــة أبــواب: ثالثــة وخمســین، وأر�عــة وخمســین، وخمســة وخمســین فــي هــذه اللیلــة، ثــم �قیــة 
 القصیرة ُتدرج مع �عض، استطعنا أن نختم الكتاب قبل نها�ة الفصل؟األبواب 

صـص أبـواب لـو خُ یة أسابیع یبقى ستة أبواب، ستة في ثمان افإذا قلنا: إن المتبقي أر�عة عشر �ا�ً  
 فلو ُخصص لها نصیب الخرقي. -اآلن األسبوع القادم ننتهي من الخرقي-لها 

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 سبوع القادم، األسبوع هذا والقادم.األ

 في آخر الفصـل تكـون دورة نخـتم بهـا الكتـاب، وال نجمـع أكثـر اأو ُنخصص لها �عدد األبواب أ�امً 
م؛ ألن ضم �عض األبواب إلى �عض قال �عـض الطـالب:  من �اب؛ ألن هذا االقتراح سبق أن ُقدِّ

 ؛ ألن العجلـةاستعجال الذي ُ�ضیع �عًض إنه �حرمنا من إطالة النفس في الكتاب، و�حملنا على اال
 هللا�ــإذن  ،فمــا �أخــذ اإلنســان راحتــه مــع ســعة الوقــت، فالمســألة إن شــاء هللا افــي الــذهن ُتوجــد إر�اًكــ

 ننهي الكتاب في هذا الفصل.      ،�إذن الواحد األحد

 .نعم
حمـٍد وآلـه نبینـا معلـى  و�ارك �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم

 وصحبه أجمعین.
  اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین. اللهم

بـي أعبـدي وأمتـي، فـي الصـحیح عـن  :: "�ـاٌب: ال �قـول-رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمـام المجـدد 
ــْل َأَحــدُ «قــال:  -صــلى هللا علیــه وســلم–أن رســول هللا  -رضــي هللا عنــه–هر�ــرة   ْطِعــمْ أ ُكْم:َال َ�ُق

ْئ َر�َّـَك، َوْلَیُقـْل: َسـیِِّدي َوَمـْوَالَي، َوَال َ�ُقـْل َأَحـدُ  اِتي ي، َوْلَیُقـْل: َفَتـاَي َوَفَتـْبـِدي َوَأَمِتـُكْم: عَ َر�ََّك، َوضِّ
 .»َوُغَالِمي

 فیه مسائل:
 األولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي.

 الثانیة: ال �قل العبد ر�ي أو ُ�قال له: أطعم ر�ك.
 فتاي وفتاتي وغالمي. :ثة: تعلیم األول قولالثال

 الرا�عة: تعلیم الثاني قول: سیدي وموالي.
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 وهو تحقیق التوحید حتى في األلفاظ". ،الخامسة: التنبیه للمراد
 أصحا�هالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله و 

 ، أما �عد...أجمعین
ل: "ال �قــوفــي الترجمــة "�ــاٌب ال �قــول: عبــدي وأمتــي"  :-رحمــه هللا تعــالى–مــام المجــدد فیقــول اإل

 .»ِتيَوَال َ�ُقْل َأَحُدُكْم: َعْبِدي َوَأمَ « وفي الحدیث ،عبدي وأمتي" "�اٌب: ال �قول"
وُ�ــراد  ،النهـي هــو مــدلول اللفظـین ســواًء �ــان فــي الترجمـة أو فــي الحــدیث، وهــي فـي الترجمــة نافیــة

فـي �كـون ن النفي إذا ُأر�ـد �ـه النهـي أو النهـي إذا جـاء بلفـظ النإفي هنا النهي، و�قول العلماء: �الن
هـذا  ،أو ال ُ�متثـل ،أبلغ، لماذا؟ ألنه إذا جاء �صیغة النهي ُعِرف أن هذا أمٌر غیر مطلوب ُ�متثـل

 تبع اإلرادة اإللهیة.
ه تـرض فـي المخاطـب أنـه ال �قولـه؛ ألنـفمـع �ونـه غیـر مطلـوب إال أن المف "ال �قول"أما إذا قال: 

وفـي  فكأنه امتثل وانتهى، فُنفـي حقیقـة القـول هنـا، ،واألصل في المسلم أن یلتزم ،منهٌي شرًعا عنه
 الحدیث ُنهي عن القول.

ن النهـــي إذا جـــاء بلفـــظ النفـــي �ـــان أبلـــغ؛ ألنـــه یـــدل علـــى أن المســـلم إومـــن هنـــا قـــال أهـــل العلـــم: 
، لكــن اتــاج إلــى نهــي، فُینفــى عنــه هــذا القــول، و�ن �ــان المــؤدى واحــدً فــال �ح ،المفتــرض أنــه امتثــل

 ذاك أبلغ على ما قاله أهل العلم.
جـــلَّ –والنســـاء إمـــاء هللا عبیـــد وعبـــاد هلل  -جـــلَّ وعـــال–الخلـــق عبیـــٌد هلل  "ال �قـــول: عبـــدي وأمتـــي"

ذ�ور فالــ » َمَســاِجَد للااَِّ َء للااَِّ َال َتْمَنُعــوا ِإَمــا« ]٥٦[العنكبــوت: }َ�ــا ِعَبــاِديَ {�ثیــًرا مــا �قــول:  -وعــال
 .-جل� وعال -عباٌد هلل ال لغیره، والنساء إماٌء هلل

، هذا من حیث العبود�ة من العبادة، هناك عبود�ـة الـرق التـي هـي تثبـت �األسـر أو �ـالبیع والشـراء
بـد خیـر شـخص اسـمه ع هعبد فالن؟ ما فی اوهذا مواله، هل المولى هذا له أن �قول: أن ،فهذا سید

 ترجمته من الجواالت؟ �خرجمن الرواة؟ َمن 
ٍب �عني �إضافة العبود�ة للمخلوق �سبب العبود�ة التي هي من العبادة هذا سبق الكالم فیه فـي �ـا

 ه:أمــا مــن حیــث عبود�ــة الــرق فجــاء النهــي فــي قولــ ،-جــلَّ وعــال–مســتقل، وُحــرِّم التعبیــد لغیــر هللا 
 أو للكراهة؟  و للتحر�مهوالعلماء �ختلفون في ُمفاد النهي هل  ،»ي َوَأَمِتيَوَال َ�ُقْل َأَحُدُكْم: َعْبدِ «

 األصل في النهي التحر�م، فاألصل المنع والتحر�م، لكن صاحب الفروع وغیره نقلوا عـن �ثیـٍر مـن
 .أهل العلم �أن النهي هنا للكراهة

 طالب:.........
 عبد خیر بن یز�د أبو عمارة.

 طالب:........
 لكن... ،لى �ل حال من عبود�ة الرق ال إشكالثقة، ع
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 طالب:........
ـ ـنَّة عبـد ِخیـر، الروا�ـة عنـه فـي �تـب السُّ نَّة هو عبد خیر؟ من �المه، ال یروون عنـه فـي �تـب السُّ

 �اسم عبد َخیر.
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

 .المهم أنه تعبیٌد لغیر هللا
 طالب:........

 ُنغیِّر والروا�ة عنه بهذا االسم؟ أن معنى ماه بهذا االسم، لكن الروا�ة عن ،نعم
 طالب:........

    .»َأْن َتِلَد اْألََمُة َر�ََّتَهاوَ «تفصیالت في الحدیث الصحیح  توجد
 طالب:.......

 ا رب اإلبـل،�عني صاحبها، و�الم عبد المطلـب: أنـ »َحتَّى َ�ِجَدَها َر�َُّها«حتى في اللقطة، الضالة 
ر معروف في الجاهلیة وفي اإلسالم، لكن ما المحظـور ممـا جـاء عنـه النهـي فـي الحـدیث؟ هذا أم

جـلَّ –هللا  ق السـید مـعمشـابهة هـذا المخلـو  ،مشـابهة فـي التسـمیة هفیـ »َال َ�ُقْل َأَحُدُكْم: أْطِعـْم َر�َّـكَ «
 مشابهة.من أجل هذه ال ؛ففیه مشابهة في اللفظ، وُنهي عنه ،الذي ُ�طِعم وال ُ�طَعم -وعال

ْئ َر�َّكَ « و�یـة ال كـذلك �ـأن هـذا الـرب وهـو السـید �حاجـة إلـى مـن ُ�عینـه، والـرب المطلـق الر� »َوضِّ
 .»َر�َّكَ اسِق « :�حتاج إلى من ُ�عینه، في �عض الروا�ات عن مسلم

 طالب:.......
 مثل أطعم.

ر�ـــك،  لعبـــد أطعـــماقـــال للغـــالم اآلن المنهـــي الغـــالم والفتـــاة منهـــي أن �ُ  »َوْلَیُقـــْل: َســـیِِّدي َوَمـــْوَاليَ «
ـیِّ «جـاء فـي الحـدیث  ،»َوْلَیُقـْل: َسـیِِّدي َوَمـْوَاليَ «ومنهي أن ُ�قال له: وضـئ ر�ـك  �عنـي  »ُد للااَُّ السَّ

لــو أن الســید هــو الــذي �قــول: أنــا ســید هــذا العبــد توجــه إلیــه النهــي، هــي أخــف علــى �ــل حــال مــن 
ـیُِّد للااَُّ «أنـت سـیدنا وابـن سـیدنا، قـال: : -صلى هللا علیه وسـلم–الرب، لما قیل للرسول  ألن  ؛»السَّ

�ونـه  ،-جـلَّ وعـال–أو ُ�قر من �صفه بذلك �كـون فیـه نـوع منازعـة هلل  ،كون اإلنسان �صف نفسه
�صــدد أن ُ�حقــق التوحیــد و�نفــي  -علیــه الصــالة والســالم–ُ�قــال لــه أخــف، لكــن مــع ذلــك الرســول 

ــــیِّ «ولــــو فــــي اللفــــظ، قــــال:  ،المشــــابهة ة علیــــه الصــــال–ومقامــــه فــــي التواضــــع معــــروف  »ُد للااَُّ السَّ
ــل علــى یــونس بــن متــى  ،-والســالم ــْیَن «حتــى أنــه نهــى أن ُ�فضَّ ــُلوا َب ــاءِ األ َال ُتَفضِّ ــوَل �َ َال ، وَ ْنِبَی ُق
ـُلوا َبـْیَن » «إنِّي َخْیٌر ِمْن ُیوُنَس ْبِن متـى :َأَحُدُكمْ  قـال:  -عـالجـلَّ و –ع أن هللا مـ »َیـاءِ ْنبِ األ َال ُتَفضِّ

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعضٍ { ُسُل َفضَّ  .]٢٥٣[البقرة:} ِتْلَك الرُّ
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 طالب:........
ُد َوَلــِد آَدمَ « ومــع أنــه قــال ذلــك:  قــال لــه: أنــت حینمــا تغیــر الظــرف؛ ألنــه �أنــه رأى فــیمن »َأَنــا َســیِّ

ـــیُِّد للااَُّ «مـــن التعظـــیم الـــذي ُ�خشـــى منـــه التشـــر�ك، فقـــال:  ائً ســـیدنا شـــی تفـــى هـــذا لكـــن لمـــا ان »السَّ
ُد َوَلِد آَدَم َوَال َفْخرَ «المحظور قال:   .-علیه الصالة والسالم -»َأَنا َسیِّ
  طالب:.......

 –ذلك جـاء إطـالق الـرب علـى غیـر هللاقالها للیهود، لكن المقامات والظروف واألحوال تختلـف؛ ولـ
ب، ورب الــدار، ورب أي مــادة مــن الســیما إذا �ــان المر�ــوب مــن غیــر العقــالء �الــدوا -جــلَّ وعــال

 المواد مما ال �عقل.
 طالب:........

جـاب عنـه �أنـه شـرع وهـذا ُ�مكـن أن �ُ  ]٢٣[یوسـف: }ِإنَّـُه َر�ِّـي َأْحَسـَن َمْثـَوايَ {نعم العز�ـز العز�ـز 
 من قبلنا.

 طالب:.......
ْئ َر�ََّك، َوْلَیُقْل: َسیِِّدي«شرع من قبلنا عندك   .والسؤدد من السیادة السید »أْطِعْم َر�ََّك، َوضِّ

 طالب:.......
 دینهم واحد، لكن األلفاظ هل تدخل في األحكام؟

 طالب:.......
مـا أحـد قـال...  ،ما أهو أشد من ذلـك، السـجود أعظـم مـن ذلـك هنعم ما �خالف، هل هي... بل فی

 ُ�قال: شر من قبلنا. 
 طالب:.......

نصــوص تــدل علــى الجــواز،  تراهــة؟ ألنــه جــاءعلــى �ــل حــال البــاب �لــه هــل هــو للتحــر�م أو للك
 .وهذه النصوص التي تدل على الجواز قالوا: إنها صارفة للنهي الموجود من التحر�م إلى الكراهة

یف، الســید مــن الســیادة ومــن الســؤدد، و�هــذا اللفــظ ســیِّد �التشــدید، و�نطقهــا �ثیــٌر مــن النــاس �ــالتخف
 دي؟ یسِ  :أنتم تقولون 

 طالب:.......
 .....؟ على الكبیر أو على المعظَّم ِسیدي، ما هو �سیدي من هذا الجد أین ،ال

 طالب:.......
 ما هي ُمستعملة عند�م؟

 طالب: المغار�ة أكثر.
یعند المغار�ة وغیرهم، ف ید تخفیف للسیِّد، وابن السِّ  د؟ید من هو ابن السِّ السِّ

 طالب:.......
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ی  تعرفه؟ لبطلیوسيد اابن السِّ
 طالب:.......

 د ُ�طلق على الذئب.سیال
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:........

 مدح ما هو بذم. هو
 طالب:.........

 قیل للكسائي: لما ال تهمز الذئب؟ قال: أخاف أن �أكلني. وحًشا،تصیر  ،ما تغیر شيء
 ن هذا.، قالوا: مِ د البطلیوسيیابن السِّ د ُ�طلق على الذئب، و یالمقصود أن السِّ 

ــ« ــْل: َس ــْوَاليَ َوْلَیُق ــیُِّد للااَُّ «جــاء النهــي عــن الســید  »یِِّدي َوَم ات تختلــف، ى أن المقامــیــدل علــ »السَّ
 كون العبد هو الذي �قول: سیدي ما هي �مثل أن �قول السید: أنا سید هذا العبـد، و�جـد فـي نفسـه

 من الترفع، و�جد من االحتقار لهذا العبد.
 طالب:........

�أنـــه لمـــح أن عنـــد هـــؤالء مـــن التعظـــیم مـــا هـــو أكثـــر مـــن  -المعلیـــه الصـــالة والســـ–مقـــام النبـــي 
فخشـي علـیهم، فحفـظ جنـاب التوحیـد، وسـد الذر�عـة الموصـلة -علیه الصالة والسالم–المطلوب له 

للغلـو والواقـع �شـهد بـذلك، وجـاءت النصـوص  -علیه الصـالة والسـالم-إلى هذا الغلو، وهو مظنة 
ــوَّ إِ «الصــر�حة القطعیــة بنهیــه عــن الغلــو فیــه  ــاُكْم َواْلُغُل ــا«» �َّ ــاَأْطــَرِت  َال ُتْطُروِنــي َ�َم َن لنََّصــاَرى اْب

 .»َمْرَ�مَ 
 طالب:........
 أو �عض قوله.

 مظنـة ألن �غلـو �ـه مـن ُ�طلـق هـذا الكـالم، فـأراد -علیـه الصـالة والسـالم–المقصود أنه في مقامه 
 سد الذر�عة.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 وهو حي؟

 ب:.........طال
 -علیـه الصـالة والسـالم–ألن فیه بر�ة، هللا جعل فیه البر�ة، فالتبرك �ما ثبت عـن الصـحا�ة معـه 

 ألن هللا جعل فیه بر�ة، لكن أكثر من ذلك ممنوع؛ ألنه یؤدي إلى الغلو و�لى الشرك.
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 طالب:.........
ْئ َر�َّكَ «انظر اللي عندك   .  »أْطِعْم َر�ََّك، َوضِّ

 ...طالب:......
 فكل من ُ�طلقه وُ�خشى منه التوصل إلى هذه المشابهة ولـو -جلَّ وعال–األصل أن الرب هو هللا 

ر�م؛ من ُ�عد فإنه یدخل في النهي، والنهي على �الم أهل العلم أكثرهم على أنه للكراهة ولیس للتحـ
ینهـا التوفیـق ب وجـاء فـي نصـوٍص �ثیـرة مخالفـة، لكـن مـع ذلـك ]٢٣[یوسـف: }ِإنَُّه َر�ِّـي{ولذا جاء 

 إما أن ُ�قال: إنها جاءت لبیان الجواز، وتصرف عن النهي من التحر�م إلى الكراهة.   
ـْئ َر�َّـكَ « ـأْطِعـْم رَ «�عنـي للعبـد  »َال َ�ُقـْل َأَحـُدُكمْ « »أْطِعْم َر�َّـَك، َوضِّ وهـذا فیـه نـوع  »ْئ َر�َّـكَ �َّـَك، َوضِّ

 .»َوْلَیُقْل: َسیِِّدي َوَمْوَاليَ « احتقار للعبد، ومع ذلك التوجیه البدیل الجائز
 .»َوَال َ�ُقْل َأَحُدُكْم: َعْبِدي َوَأَمِتي«

 طالب:........
 ي.ن �قول: ر�ِّ بدًال من أ »َوْلَیُقْل: َسیِِّدي َوَمْوَاليَ «معروف من الذي ُ�قال، هذه توجیٌه للعبد 

 طالب:........
ل �ُقـل: ُ�قال له، بل هو ُمطالب �أن �قول: سیدي وموالي، وال �قول: ر�ِّي، ما �قول العبـد: ر�ِّـي، بـ

 ُقــْل: َفَتــايَ َوْلیَ  ،ِتــيَوَال َ�ُقــْل َأَحــُدُكْم: َعْبــِدي َوَأمَ «ســیدي ومــوالي، بینمــا حینمــا �ــان الخطــاب للســید 
 هذا توجیه للسید، واألول توجیٌه للعبد. »َوَفَتاِتي
 ........طالب:
 ما هو مقابلة بین الجملتین. ،ال ال

 طالب:........
 نعم طرف ثالث.
 طالب:........

ِتي َتـاَي َوَفَتـاَیُقـْل: فَ َولْ «للعبـد، والتوجیـه فـي قولـه:  »َوْلَیُقْل: َسیِِّدي َوَمـْوَاليَ « في التوجیه في قوله:
 للسید. »َوُغَالِمي

ــَك، وَ أْطِعــْم رَ «اآلن عرفنــا النهــي عــن األول  »ِتــيَوَال َ�ُقــْل َأَحــُدُكْم: َعْبــِدي َوَأمَ « ــكَ �َّ ــْئ َر�َّ لــئال  ؛»ضِّ
 رب اإلطالق. -جلَّ وعال–ُ�شا�ه اللفظ لفظ الرب الذي ال ُ�قال إال هلل 

 شــك أن وال ،- وعــالجــلَّ –العبود�ــة األصــل فیهــا هلل  »َوَال َ�ُقــْل َأَحــُدُكْم: َعْبــِدي َوَأَمِتــي«والثــاني: 
ل وفة ومقررة في الشرع، و�ذلك اَألمة، لكن إذا �ان إطالقها من السید علـى سـبیعبود�ة الرق معر 

�مـا أنـت  -جـلَّ وعـال–الترفع علـى هـذا المخلـوق الـذي هـو فـي األصـل فـي مثلـك عبـٌد مر�ـوٌب هلل 
 .»للااَِّ  بیوتَال َتْمَنُعوا ِإَماَء للااَِّ «كذلك، واألمة أمة هللا 

 طالب:.......
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 .نعم
 طالب: ...

تلـد  لسـاعة، و�یـفاوهو مـن أشـراط  -علیه السالم–هذا في حدیث جبر�ل  »َأْن َتِلَد اْألََمُة َر�ََّتَهاوَ «
مـــة األمـــة ر�َّتهـــا؟ أقـــوال �ثیـــرة ألهـــل العلـــم فـــي هـــذا مـــنهم مـــن �قـــول: أنـــه �كتـــر التســـرِّي، فتلـــد األ

 وله األمر علیها. ،المملو�ة من سیدها ما �كون سبًبا لعتقها
 : أنــه �كثــر الزنــا فــي آخــر الزمــان، وتلــد منــه األمــة، وقــد �كــون هــذا الولــد مــن ولــدومــنهم مــن �قــول

 والمسألة معروفة. ،سیدها، إلى آخر ما قاله أهل العلم
المملـو�ین  النـوع، أن فتاي من الفتوة والنشـاط والقـوة، وهـذا الكثیـر فـي هـذا »َوْلَیُقْل: َفَتاَي َوَفَتاِتي«

 ما هم �أهل ترف. ،نهم أهل عملكثیٌر فیهم القوة والنشاط؛ أل
والعلماء حینما یتحدثون عن الرق، فیقولون: هو عجٌز حكمي مرادهم أنـه لـیس �عجـٍز حقیقـي، فقـد 

�عنــي مــا هــو �عجــز حقیقــي، و�نمــا هــو  ،�كــون الرقیــق أقــوى مــن أضــعاف مــن األحــرار، قــد �كــون 
 .»َوْلَیُقْل: َفَتاَي َوَفَتاِتي َوُغَالِمي«عجٌز حكمي 

ــقــال:  وتقــدم لــه نظــائر، ومــراده بهــذا إمــا الحــدیث الصــحیح، والحــدیث الصــحیح ال  ي الصــحیح""ف
إشكال؛ ألنه ُمخرَّج في الصحیحین، أو ُیراد �ه جنس الصحیح �ما �شمل صـحیح مسـلم، وصـحیح 

 البخاري.
 طالب:.........

ا-هو التخر�ج  ن ، مـا یلزمـه أإذا اقتصـر الُمخـرِّج علـى مـا یثبـت �ـه الحـدیث �فـاه -وهذه مهمة جـد�
 وهذا هو المطلوب. ،یز�د على ذلك، حتى في دراسة األسانید یدرس إلى أن �صح الخبر

لُیختبــر الطالــب، لكــن  ؛وقــد یز�ــد مــن �ــاب االختبــار فــي الرســائل ومــا الرســائل هــذا مــا فیــه إشــكال
 للعمل إذا ثبت الحدیث وجب العمل.

وُ�خــــرَّج الحــــدیث فــــي خمــــس  ،حیحینومــــا �قلــــق �عــــض التخــــار�ج التــــي ُ�خــــرِّج الحــــدیث فــــي الصــــ
صــفحات، أخرجــه البخــاري �ــاب �ــذا، �تــاب �ــذا، �ــاب �ــذا، جــزء �ــذا، صــفحة �ــذا، ومــن طر�قــه 

ي مــن طر�قــه هــؤالء مــادام ذالــ مــاومــن طر�قــه فــالن وفــالن، ومــن طر�قــه،  ،البیهقــي فــي (الــدالئل)
خرجـه مسـلم فـي �ـاب وأ ،الحدیث في الصحیح؟ ثم �قول: وأخرجه مسلم، �عدما یذ�ر سا�ع صـفحة

 كذا، �تاب �ذا، ومن طر�قه فالن، ومن طر�قه....
 طالب:........

أنـا ف�ال و إذا ُوِجد لفظ ُ�شار إلیه عند اختالط األلفاظ التي یترتب علیها حكم، و�ترتب علیها فائـدة، 
ن الحـدیث فـي أ مـع رأیت أشیاء واستطرادات ال داعي لها ُ�ضـیع �عضـها �عًضـا، �عنـي مـا الـداعي

 البخاري تقول: من طر�قه بیبي في جزئها المشهور؟
 طالب:........
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 تعرف جزء بیبي، حفظت جزء بیبي أنت �ا أ�ا رضوان؟
 طالب:........

 جــزء األلــف دینــار تعرفــه؟ فــي أحادیــث ُ�خرجــون منهــا، أحادیــث فــي البخــاري و�رجعــون لجــزء...
 لماذا؟

ن الفاضــل، وتجــد �عــض طــالب العلــم أنــت ُتشــغل طــالب العلــم �المفضــول عــ ،هــذا فیــه نــوع صــد
یتجهــون إلــى العمــل علــى �تــب یتعبــون  -علــى هــذه الهمــة اوجــزاهم هللا خیــرً –المغــرمین �ــالتحقیق 

حـــدیث فـــي عـــن علیهــا، و�ســـهرون اللیـــل والنهـــار فـــي البحـــث عـــن أحادیثهـــا ورواتهـــا، ولـــو تســـألهم 
تهم عـن الفاضـل ال شـك الصحیحین ما أجا�ك؟ االنشغال و�شغال طالب العلـم �المفضـول مـع غفلـ

  أن هذا خلل، �عني ُیر�ى طالب العلم على األهم.
ـــــــــَدْأ ِلتُ  ـــــــــمِّ اْب ـــــــــاْلُمِهمِّ اْلُمِه ـــــــــهُ ْدرِ َوِ� �َ 

 
، واآلَراَء َفــــــــــــــــاتَِّهمِ   ِم الــــــــــــــــنَّصَّ  َوَقــــــــــــــــدِّ

 
ا فـي مـأما أن أنشغل �أجزاء هي ال تخلو من فائدة، لكن أي فائدة فیها ُتعـادل أو تُـداني أو ُتقـارب 

 لبخاري أو مسلم؟ صحیح ا
ج حدیًثا مـن خرَّ  ]٣رة:[البق }الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِ�اْلَغْیِب {في تفسیر قوله:  -رحمه هللا–اإلمام ابن �ثیر 

جزء الحسن بن عرفة، وقال: إنه حـدیٌث حسـن؛ ألنـه مـا ُیوجـد عنـد غیـره، یـدل علـى جـواز الروا�ـة 
قـال: ب، لكـن هـل �ُ إلـى آخـره، یؤمنـون �الغیـ » ُصـُحًفاَ�جـدونَ  ِبي َوَلْم َیَرْوِني آمنوا«�الوجادة وفیه 

 ابن �ثیر ترك البخاري ومسلم وراح لجزء الحسن؟ ال، هذا ما هو موجود عندهم وال في السـتة، وال
 في المشهورات.

ري ال مانع، بل متعین، اإلشكال إذا قال: أخرجه البخاففإذا احتیج إلى حدیٍث في مثل هذه الكتب 
داود، ثــم �قیــة  ي، ثــم أبــهفــالن صــفحة �املــة �أســانیدهم، ثــم ینتقــل لمســلم ومثلــومــن طر�ــق فــالن و 

ــنن ومــن طر�قــه... هــذا ُ�شــتت الــذهن، وهــذا لــو ُوِجــد واحــد مــن األلــف أو أكثــر مــن ألــف عنــده  السُّ
حافظة ُتسعفه إذا قرأ عشر صفحات في تخر�ج هذا الحدیث الُمخرَّج في الصحیحین استفاد وحفـظ 

 ین؟ أء، لكن البقیة و�قي في ذهنه شي
، فُیقتصــر علــى مــا ُ�صــحح الحــدیث، فــإذا صــح الحــدیث وجــب اوتشــتیتً  اُ�عتبــر �النســبة لهــم ضــیاعً 

ح القوي مع األقوى ذهبنا إلى أن نبحث  ن عـالعمل �ه وانتهى، ثم إذا عورض واحتجنا إلى أن ُنرجِّ
  ز�ادة ُطرق هذا ما فیه إشكال عند التعارض.

 طالب:........
 ؟كیف

 لب:.........طا
 ین؟أ
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 طالب:.........
 .-علیه الصالة والسالم-هو حدیث مرفوع إلى النبي 

 طالب:........
؟ وهـو حـدیث إسـناده حسـن، واسـتدل �ـه أهـل تفعلـون  مـاذاغیـره  وجـدنالكنه حسن الحدیث، قدر ما 

 العلم على صحة العمل �الوجادة.
ن مـ م مـن القـربكیف ال یؤمنون وهـ«المالئكة، قال: حدیث، قالوا:  »؟َأيُّ النَّاِس َأْعَجُب إ�َماًنا«

 ینبـو�یـف ال تؤمنـون وأنـا «ثـم قـالوا: نحـن �ـا رسـول هللا، قـال:  »؟!معـروف �مكانٍ  رب العالمین
، قـال إلى آخره، ثم قالوا: من هم �ا رسـول هللا؟ لـو تطلعونـه مـن ابـن �ثیـر فـي أوائلـه »ظهرانیكم؟!

 صحة العمل �الوجادة. وفیه ،الحافظ ابن �ثیر: و�سناده حسن
 لتسـعة، والله ال �البخاري وال �مسلم، وال �الستة، وال �ا مثل هذا تحتاجه، لماذا؟ ألنك لم تجد مثیًال 

  �أكثر من ذلك، فمثل هذه األمور نحتاج إلیها في مثل هذا.
 نحتـاج إلیـه؟ مـا ؟أذهب أ�حث عنه في �تاب الطـب للمسـتغفري فأما ما هو ُمخرَّج في الصحیحین 

 نحتاج إلى مثل هذا.
 طالب:........

        .»َ�جدوَن ُصُحًفا«یدل على الوجادة صحة العمل �الوجادة 
 طالب:........

 ال ال.
 طالب:........

ال، دلیــٌل علــى صــحة العمــل �الوجــادة، �ثیــر فــي مســند اإلمــام أحمــد قــال: حــدثني عبــد هللا، قــال: 
�جــد �الًمــا �خــط شــیخه الــذي ال �شــك أنــه وجــدت �خــط أبــي، و�شــترطون لصــحتها أال �شــك، مــن 

�عرفــه معرفــة تامــة، �مــا �عــرف صــوته إذا �ــان مــن وراء حجــاب أو نحــو ذلــك، مثــل هــذا  ،خطــه
 ینفع.

 طالب:........
 السید والمولى مثل ثبوت الرب واشتهار الرب، لیس مثله. لیس ثبوتنعم، لكن 

 طالب:........
مثـــل معرفـــة الســـید أو  لـــیسعرفـــة النـــاس جمیًعـــا �ـــه �عنـــي م -جـــلَّ وعـــال–المســـألة الـــرب ال، هـــي 

ت: مــا ُ�قــال فــي الخطا�ــا المعِتــق ُ�طلــق علــى المعَتــق، و�ثیــرً المــولى، المــولى مثــل مــا ُ�طلــق علــى ا
شـيء مـن هــذا ُ�قـال: مـوالي، و�ذا �ـان األمـر مــن  أوملـك  ؛مـوالي فـالن، السـیما إذا �ـان لــه شـأن
 شك أنه ولي األمر، فال ُ�منع من إطالقه.�اب الوال�ة، الوال�ة وال�ة األمر، فال 
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 ْم: َعْبــِديَوَال َ�ُقــْل َأَحــُدكُ «ألنــه قــال:  ؛"األولــى: النهــي عــن قــول: عبــدي وأمتــي"فیــه مســائل: 
 .-جلَّ وعال -هلل األن األصل في العبود�ة أنه ؛»َوَأَمِتي

 يو�ذا ِز�ـد فـ ،-جـلَّ وعـال-ألن الر�و�یـة هلل  "أو ُ�قـال لـه: أطعـم ر�ـك ،ر�ي :الثانیة: ال �قل العبد"
 ؛لنهـياه، وتأكـد االذي ُ�طِعم وال ُ�طَعم زاد االلتباس واالشتب »أْطِعْم َر�َّكَ «اللفظ ما جاء في الحدیث 

ا للذر�عة     ذر�عة هذه المشابهة، وحما�ًة لجناب الر�و�یة. ،سد�
لـذي هـو اتعلـیم األول السـید،  األول الـذي هـو" فتـاي وفتـاتي وغالمـي :الثالثة: تعلـیم األول قـول"

 العبد قول: سیدي وموالي. ي وفتاتي، وتعلیم الثاني الذي هوالسید قول: فتا
 طالب:........

 ؟ما له عالقة �الحدیث، �عني األولیة واآلخر�ة والثاني ،ال ال
 طالب:........

ولى مـن ، مـياألول من المسألة األولى سیدي وموالي هي تعلیم الثاني، الترتیب عندك سـید ومـوال
 أعلى الذي هو السید، ومولى من أسفل وهو العبد هذا رقم واحد، وهذا رقم اثنین.

 مــن أعلــى الــذي هــو الســید �قــول: فتــاي وفتــاتي الــذي هــو األول، األولیــة التــي تعنــي األولو�ــة؛ ألن
 اضح؟و  السید أولى أن ُیبدأ �ه، ألن األولیة لها مدخٌل في األولو�ة، وهنا لكونه أولى ُسمي األول،

 الثاني الذي هو العبد.
 طالب:........  

ة ترتیب المسائل علـى أي حـال المسـألة األولـى فـي الجملـة الثانیـة مـن الحـدیث، والثانیـة فـي الجملـ
 ..األولى من الحدیث على سبیل اللف والنشر.

 طالب:.........
 مشوش ال ُمرتَّب. �قولون  ،مشوش

 ؟ فهمت؟ ذهب الشیخ ین"أ
 طالب:.......

 من سؤال. أنت، صاد وراء الكرسي خائف أنت
 طالب: ...

 طالب:........
 ما هو اللف والنشر المرتب والمشوش؟

 طالب:........
 أجب. ،المهم نحن طرحنا سؤاًال 

 طالب:........
 خالد علمه السؤال. اأ�
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 طالب:.........
 ؟صاحب لف ودورانهو أنت 

 طالب:.........
هـذا لـف ونشـر  ،بیًال وُسـنَّةسـقـال ابـن عبـاس:  ]٤٨[المائـدة: }ْرَعًة َوِمْنَهاًجـاِلُكلٍّ َجَعْلَنـا ِمـْنُكْم ِشـ{

ـنَّ  ـنَّة، السُّ ـر مشوش؛ ألن الثاني لـألول، واألول للثـاني، سـبیًال للمنهـاج، وشـرعًة أل�ـش؟ للسُّ عة، ة الشِّ
 ما هو مرتب. ،والسبیل للمنهاج، لف ونشر مشوش

ْت َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ {  جاءت على الترتیب؟  ]١٠٦ل عمران:[آ }ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذیَن اْسَودَّ
 طالب:.........

 تكون غیر مرتبة. ،ال ال
 طالب:........

 ُمرتب. ]١٠٦-١٠٥[هود: }َفَأمَّا الَِّذیَن َشُقوا*  َشِقيٌّ َوَسِعیدٌ { لكن في آ�ة هود مرتب
 طالب:........

 ِعًدا منحدًرا.نعم، إذا قلت: لقیت ز�ًدا ُمص
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:.......

 كیف؟
 طالب:........
 وأیهما المنحدر؟ ؟أیهما الُمصِعد

 طالب:.........
 فأول الحالین لثاني االسمین، وثاني الحالین ألول االسمین.

 طالب:........
 .عند�م في الجبر في األقواس تعرف؟ أنت في األقواس في الجبر مادة الجبر معروف

 طالب:.......
 شبیهة �مسألة الحال لو راجعتها، فأول الحالین لثاني االسمین، وثاني الحالین ألول االسمین.

 طالب:.......
 رضوان. يألب لم أقلأنا  ،أنت راعي الجبر ،مثال؟ أنت علیك المثال كیف

 طالب:.......
 اتجمـع إلیـه قوًسـ ،ضیف إلیـهعلى رقمین، ثم تُ  مشتمًال  اأنت عندك إذا أردت أن تجمع قوسً  ،ال ال
 أو تضرب. اثانیً 
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 طالب:........
 ؟نعم

 طالب:........
 نه أول األمر �مشي.....مه لقِّ م صاحبك، علِّ علِّ 

 طالب:.......
    �عد.

ولـو مـن  التـي فیهـا نـوع مشـابهة "الخامسة: التنبیه للمراد وهو تحقیـق التوحیـد حتـى فـي األلفـاظ"
رك حتیاط للتوحید، وحما�ـة جنا�ـه، ومـن �ـاب الُبعـد �ـل الُبعـد عـن الشـُ�عد، �عني وهذا من �اب اال

 وما یؤدي إلیه، وسد جمیع الذرائع الموصلة إلیه.
 �هللا أعلم.  

 
  


